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Een wereld vol nieuwe energie, lekker eten, 
gekoelde drankjes en toffe events. Een 

wereld waar gedanst kan worden, maar 
ook kan worden vergaderd. Waar wij elke 

dag werken aan de meest unieke zakelijke 
en particuliere evenementen.

Wat wij bieden? Een stoere, industriële locatie 
met veel ruimte voor creativiteit! Onze onder-

scheidende concepten bieden we full service aan, 
maar zijn ook los te boeken. Ook ontwikkelen we 
maatwerk evenementen van elk formaat, van tot 

wel 2500 personen. En natuurlijk verrassende 
catering voor iedere gelegenheid.

Kom je Stadslab Groningen ervaren? Via onze 
offertetool kan je alvast een groot deel van je 

event samenstellen.

psst..

klik op deze foto en ga 

rechtstreeks naar onze 

offertetool

OVER
STADSLAB

LEES MEER OP ONZE WEBSITE
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ZAKELIJK

FESTIVAL,
CONGRES OF 
 LEZING

Wat wil jij organiseren?
Stadslab Groningen is dé plek voor een bruisend 
evenement in een industriële omgeving. Het ro-
buuste Suikerunieterrein biedt volop plek voor 
evenementen van 5 tot 2500 personen. Stadslab 
Groningen heeft bovendien het grootste open-
luchtpodium van Nederland! Wat wil jij organise-
ren? Kies bijvoorbeeld uit een van onze vergader-, 
lunch-, diner- of dranken arrangement. Óf stel 
natuurlijk je eigen event samen.

We hebben alles in huis om jouw evenement 
succesvol en onderscheidend te maken. Van uit-
nodigingen, ontvangst met champagne, gadgets 
tot turnkey productie. Werkelijk alles kan worden 
geregeld. Je kan kiezen voor een van de totaal-
pakketten, maar je kan ook zelf een evenement 
samenstellen door gebruik te maken van losse 
services. Kies bijvoorbeeld een passend thema 
en verschillende activiteiten om het evenement 
helemaal aan te laten sluiten op jouw wensen. 

KLIK HIER EN BEREKEN DE PRIJS VOOR JOUW EVENT

Alle mogelijkheden en arrangementen zijn 
te vinden in onze planner. Nadat je de keu-
zes hebt gemaakt krijg je direct de kosten 
te zien en na afronding krijg je een offerte 
toegestuurd. Als je een specifieke datum 
in je hoofd hebt, kan je deze aangeven als 
voorkeursdatum.
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ZAKELIJKE EVENTS 
VAN CONGRES TOT 
TEAMBUILDING

Het kan hier allemaal! De ruimte is voorzien van 
een bar, verlichting en een gezellige aankleding. 
Je kunt ervoor kiezen om de vergadering te 
houden in een theateropstelling bij het podium 
met een beamer, maar het is ook mogelijk om 
in groepen uiteen te gaan in de zaal. Tijdens een 
lezing kan een groep van max. 200 in een thea-
teropstelling zitten.

SAMEN JOUW EVENT PLANNEN

Huur Greenhouse. Extra ruimte van 75 m2 in de ‘Greenhouse’-tent achter 
Stadslab. Kosten per dagdeel à 4 uren, excl. techniek.

Zaalhuur

Huur grote zaal. Gebruik van zaal en diverse voorzieningen, in overleg. Kos-
ten per dagdeel à 4 uren, exclusief techniek.

Huur zaal boven. Extra zaal van 45 m2 op de eerste verdieping. 
Kosten per dagdeel à 4 uren, exclusief techniek.

€300,- p.dd.

€275,- p.dd.

€400,- p.dd.

€332,75 p.dd.

€332,75, p.dd.

€484,- p.dd.

21%

21%

21%

Excl. btw Incl. btwBtw

Podium van maximaal 20 m2 inclusief op- en afbouwen €15,00 per 
element van 2m2

Flipover, per dag

Optioneel

Beeldinstallatie bestaande uit: Vivitek beamer Full HD 5.000lm met een 
HDMI inprik punt en een elektrisch projectiescherm van 280 x 158

Geluidsinstallatie bestaande uit: centrale apparatuur met inprik punt, 
luidsprekers (6 stuks), een draadloze handheld microfoon (2) set 
voor presentaties 

Katheder, per dag

€200,-

€250,-

€50,- p.d.

Va. 15,-

€17,50 p.d.

€242,- 

€302,50

€60,50 p.d.

Va. €18,15

€21,18 p.d.

21%

21%

21%

21%

21%

Excl. btw Incl. btwBtw
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Deze nieuwe, groene inrichting is perfect voor sfeervolle events op onze 
industriële locatie. Verdere aankleding en de plaatsing van meubilair 

stemmen we natuurlijk af op jouw wensen.

In ons prachtig ingerichte 
Greenhouse kun je events organiseren 

tot wel 100 personen
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GROEPEN TOT 100 
PERSONEN IN ONS 
GREENHOUSE 

Ontdek Stadslabs Greenhouse en maak gebruik 
van een mooi, industrieel privéterras.  En om het 
je helemaal gemakkelijk te maken, bieden we 
voor groepen verschillende arrangementen aan. 
Zo weet je zeker dat je tijdens jouw bezoek ge-
noeg lekkers op tafel hebt staan. Of stel samen 
met onze chef je eigen menu samen!

 INCLUSIEFINCLUSIEF  
PRIVÉTERRAS

Omzetgarantie op F&B

Huur en bijkomende kosten

Optioneel

Huur Greenhouse. Extra ruimte van 75m2 in de ‘Greenhouse’-tent achter 
Stadslab. Kosten per dagdeel à 4 uren, excl. techniek.

Resident DJ €425,- per 4-uren, minimaal 4 uur

Schoonmaakkosten

Huur DJ-set incl. booth

€400,- p.dd.

€425,- p.dd.

€100,-

€250,-

€2.000,-

€484 p.dd.

€514,25 p.dd.

€121,-

€302,50

€2.420,-

21%

21%

21%

21%

21%

Excl. btw

Excl. btw

Incl. btw

Incl. btw

Btw

Btw

RESERVEER THE GREENHOUSE
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WEBINAR

STADSLAB
STUDIO

Studio Stadslab wordt compleet geleverd 
met verlichte decorwanden in de huisstijl 
van het event. Als branding plaatsen we 2 
schermen achter het podium met daarop 
de content van het event. De setting op 
het podium kan van spreekgestoelte naar 
een tafelopstelling, of omgebouwd worden 
naar een lounge-setting. 

Het totaal is inclusief zaalhuur, verwarming, 
schoonmaakkosten en basisopstelling. 
F&B mogelijkheden zijn apart bij te boeken.

Stream jouw event



ALL-IN
WEBINAR
IN ONZE
STUDIO

Technische specificaties

Inbegrepen audio bij all-in

Inbegrepen verlichting bij all-in

Inbegrepen video bij all-in

2x wireless Headset t.b.v. gasten 
Audio t.b.v. Streaming
2x monitoring t.b.v. video / content

8x CLF Wallwasher t.b.v. tegenlicht
2x P6 TV-panel / U87 statief frontlicht 

2x MacBook pro t.b.v. instart film / presentatie 
MacBook pro t.b.v. stream  
MacBook pro t.b.v. afkijkscherm  
Video regie naar Roland VR50HD 
Sony Z100 HD camera / statief  
2x 55” LCD t.b.v. presentatie / video 
2x 32” afkijkscherm t.b.v podium 

Audiotechnicus 
Video schakel-technicus 

Streaming via Vimeo naar webpagina van 
de klant. 

Webinar

All-in webinar

Streaming Custom webinar platform met chat ruimte, custom made 
pagina in de huisstijl van het event, maximaal 250 deelnemers.

€1.950,-

€360,-

€2.359,50

€435,60

21%

21%

Excl. btw Incl. btwBtw

    COMBINEER  
 GASTEN IN DE ZAAL            
MET EEN 
   LIVESTREAM

PLAN DIRECT EEN WEBINAR
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STADSLAB

Je eigen feest in de zaal van Stadslab,
met plek voor wel 450 personen.

CLUB



Omzetgarantie op F&B

Podium van maximaal 20 m2 inclusief op- en afbouwen €15,00 per 
element van 2m2

Huur DJ-set incl. booth

Beveiliging 1 op 100 €37,50 excl. btw per uur, met een afname van mini-
maal 4 uren. Voor iedere 100 extra bezoekers, rekenen wij 1 extra beveiliger. 
Exacte aantal en uren in overleg en afhankelijk van het soort event.

Huur en bijkomende kosten

Optioneel

Gebruik van zaal en diverse voorzieningen, in overleg. Kosten per dagdeel.

Beeldinstallatie bestaande uit: Vivitek beamer Full HD 5.000lm met een 
HDMI inprik punt en een elektrisch projectiescherm van 280 x 158

Schoonmaakkosten

Geluidsinstallatie bestaande uit: centrale apparatuur met inprik punt, 
luidsprekers (6 stuks), een draadloze handheld microfoon (2) set 
voor presentaties 

Resident DJ €425,- per 4-uren, minimaal 4 uur

€300,- p.dd.

€200,-

€295,-

€250,-

€425,- p.dd.

Va. 15,-

€250,-

€2.500,-

Va. €150,-

€363,- p.dd.

€242,- p.dd.

€356,95

€302,50

€514,25 p.dd.

€18,15

€302,50

€3.025,-

Va. €181,50

21%

21%

21%

21%

21%

21%

21%

21%

21%

Excl. btw

Excl. btw

Incl. btw

Incl. btw

Btw

Btw

Eventmanager: persoonlijk aanspreekpunt voor, tijdens en na je event. 
Prijs per uur, aantal uren op maat.

Het is mogelijk om de ticketing via Stadslab te laten verlopen. Hiervoor 
rekenen wij €1,50 per ticket. Uitbreiden met hostesses bij de deur of een 
gepersonaliseerd ticket-design is mogelijk tegen meerprijs. 

€1,50 p.t.

€37,50 p.u.

€1,82 p.t.

€45,38 p.u.

21%

21%

Groot, groter, grootst! In de zaal van Stadslab zijn feesten van alle 
vormen en maten te organiseren. Is er een jubileum te vieren, wil je 
een eigen evenement opzetten of een bedrijfsfeest organiseren? Het 
kan allemaal. De zaal heeft 450 staanplaatsen. De zaal wordt turn-
key opgeleverd met: discoverlichting, verwarming, een opstelling 
naar wens en heeft een bar met personeel. Wil je een hapje of drank-
je erbij boeken, kijk dan tussen de arrangementen of er wat lekkers 
tussen zit!

CLUB STADSLAB 
JOUW FEEST IN DE 
GROTE ZAAL

PLAN JOUW FEEST
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Zakelijke festivals tot wel 5.000 personen,
met Stadslab als mainstage

Of wordt Stadslab
jouw mainstage?

Informeernaar alle
opties
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ETEN &
DRINKEN 

CATERING

Bij Stadslab ben je aan het juiste adres 
voor een kleine versnapering of een uitge-
breid diner. Met een professionele horeca 
keuken en enthousiaste chefs in huis 
verzorgen we voor ieder event passende 
catering.

Creatieve borrelhapjes, biologische hamburgers 
of bruisende cocktails? Voor zowel grote als 
kleine groepen verzorgen wij catering die nét 
even anders is. Zo heb je altijd passende catering 
voor jouw event. We hebben verschillende arran-
gementen klaarstaan: van koffie en thee bij de 
vergadering, tot lunch, diner en een borrel. Deze 
arrangementen vind je in onze offertetool.

Wil je liever zelf een menu samenstellen of heb 
je andere wensen? Je kan denken aan een lunch-
buffet, tot 6-gangendiner aan mooi gedekte 
tafels, lokale kaasplanken, barbecues of diverse 
borrelhappen uit onze eigen keuken. En wil je de 
touwtjes volledig in handen hebben? Stel dan 
samen met onze chef een menu samen. Het is 
allemaal mogelijk op maat! Neem contact op en 
geef je wensen door.

Arrangementen & catering

STUUR EEN MAILTJE
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RESERVEER VIA
INFO@STADSLABGRONINGEN.NL

YOUR 
ENERGY

IS
CHEMISTRY
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